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ВСТУП 
Батьківщину люблять не за те,  

що велика, а за те, що вона СВОЯ! 

 

           Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради започаткував заняття 

гуртків зі стендового моделювання і проведення конкурсів на кращі роботи з цього 

виду технічної творчості близько десяти років тому (задокументовані обласні 

змагання датовані 2011 роком). 

           З того часу, обласні конкурси проводяться щороку, і є досить популярними. 

Вихованці Центру були неодноразовими переможцями у номінаціях: судно моделі, 

авто моделі, авіа моделі, військова і ракетна техніка, військова техніка збройних сил 

України, діорами, площини, тощо. 

           Декілька вихованців Центру, закінчивши вищі учбові заклади, продовжують 

займатись цією улюбленою справою, в межах, вже своїх, власних гуртків і тренують 

нових переможців.  

За сприяння  Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 

адміністрації Запорізьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» Запорізької обласної ради з 05 по 07 грудня 2019 року у місті 

Запоріжжі на базі музею техніки «Фаетон» відбулася Всеукраїнська виставка–

конкурс з історико-технічного стендового моделювання «Щит Батьківщини», 

присвячена Дню Збройних сил України (далі – виставка-конкурс).     

Стендове моделювання – виготовлення масштабних моделей-копій, 

відтворення техніки  в мініатюрі. Це кораблі починаючи від галер, парусників 

середньовіччя до найсучасніших авіаносців та катерів; катапульти та арбалети; 

бронетехніка, авіація усіх часів та народів, легкові та вантажні автомобілі, 

мотоцикли, космічні кораблі, діорами та віньєтки. 

          Стендове моделювання являє собою найточніше відтворення прототипу в 

мініатюрі. Модель відтворюється в найдрібніших деталях. Разом з нею відтворюється 

і оточуюче середовище, створюючи таким чином завершену композицію. Такі моделі 

в точності повторюють зовнішній вигляд оригіналу, але не функціональність. 

            Історичне моделювання, як вид стендового моделювання, передбачає 

детальне відтворення певної історичної події. Це один з найскладніших видів 

моделювання, адже потребує глибоких знань про ситуацію, що моделюється, а також 

високого рівня професіоналізму, аби найточніше відтворити всі деталі. Особливо 

складним є відтворення персонажів, що в подробицях повинні повторювати риси 

обличчя своїх прототипів. 

           Виготовлення таких моделей вимагає не лише певних навичок роботи із 

спеціальними матеріалами та інструментами, а й поглиблених знань з історії, вміння 

працювати з різними джерелами інформації, вести пошуково-дослідницьку роботу. 

           Захід проводився з метою національно-патріотичного виховання дітей, 

популяризації масштабного моделізму, як виду технічної творчості, організації 

змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, пошуку та підтримки технічно 

обдарованої молоді, стимулювання їх інтелектуального і духовного розвитку. 
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Передумови проведення Чемпіонату 

 

1. Географічне розташування «на перехресті доріг». 

2. Близькість до ведучих центрів стендового моделювання. 

3. Велика культурна і історична спадщина. 

4. Розвинене стендове моделювання м. Запоріжжя. 

5. Особисті зв’язки. 

6. Престижність проведення заходу. 

7. Допомога спонсорів. 

8. Зацікавленість і допомога ДОН ЗОДА. 

9. Наявність матеріально-технічної бази. 

10. Готовність колективу Центру до виконання подібних завдань. 

                                      

Вибір місця проведення заходу 

 

              Вибір місця проведення заходу (Музей авто-, мото- техніки «Фаетон» 

(м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8)  зумовлений декількома факторами: 

1. Вдале географічне розташування (майже, в центрі міста). 

2. Можливість використання великих виставкових площ. 

3. Сприятлива транспортна розв’язка. 

4. Унікальний музей, аналогів якому нема в Європі. 

5. Цікаве творче середовище. 

6. Особистий контакт. 

7. Спонсорська допомога керівників музею. 

8. Органічний зв’язок між експонатами музею та їх зменшеними копіями 

(об’єктами конкурсу). 

9. Просторе приміщення. 

10.  Розташоване поряд з турбазою.  

 

      Об’єктивне суддівство забезпечувалось декількома суддівськими 

бригадами, під супроводом секретаріату, на чолі з головним суддею, майстром спорту 

міжнародного класу. 

      Рішення кожної суддівської бригади оформлювалось у вигляді 

електронного протоколу, завіреного підписами членів колегії. 

      Свідченням якісного суддівства була оперативність виведення результатів 

на інформаційне табло, і відсутність будь-яких нарікань і скарг в процесі проведення 

конкурсу. 

      Важливим було залучення до оцінки експонатів керівного складу команд. 

               Огляд і оцінювання моделей було організовано з вимогою недопущення 

суддівства власних експонатів, що позитивно відбилося на результатах змагань. 
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Спонсорська допомога 

 

  Переслідуючи благородну мету винагородити кожного учасника 

Всеукраїнського конкурсу з історико-технічного стендового моделювання «Щит 

Батьківщини - 2019»  за наполегливу  працю, майстерність, талант і винахідливість, 

Центр «Грані» вирішив забезпечити, окрім дипломів, цінними подарунками і 

оглядовими екскурсіями всіх учасників заходу. Для реалізації цього задуму була 

задіяна допомога ДОН ЗОДА і спонсорська допомога ведучих вітчизняних та 

світових фірм-виробників масштабних пластикових моделей, а також, небайдужих 

державних, громадських організацій і приватних осіб, а саме: ІСМ, Master-Box, Micro-

Mir, Italeri, Revell; «Спілки вірмен запорізької області», «Музея ретро авто-мото 

техніки «Фаетон», «Музея історії запорізького козацтва», «Музея судноплавства», 

Кисіля Ю.І., Гаркавенка Ю.В., Люльченка І.П. 

 

Медіа підтримка 

 

               Для забезпечення «інформаційної хвилі» при проведенні 

Всеукраїнського конкурсу з історико-технічного стендового моделювання «Щит 

Батьківщини - 2019» були використані такі прийоми роботи з аудиторією: 

1. Попередня реклама заходу в медіа просторі м. Запоріжжя. 

2. Робота з цільовою аудиторією в соціальних сітях. 

3. Візуальна реклама на розтяжках-банерах. 

4. Щоденник змагань. 

5. Відео сюжети на популярних телеканалах м. Запоріжжя. 

6. Робота зі споживачами послуг Центру «Грані». 

7. Передача інформації про захід «з рук в руки». 

8. Використання   корпоративних кольорів у  фірмовій  символіці та 

елементах одягу. 

9. Широкий розголос завдяки залученню ДОН ЗОДА та військових. 

10. Відвідування місця проведення змагань (Музей авто-, мото- техніки 

«Фаетон»). 

При реалізації програми медіа підтримки були задіяні людські і апаратні 

ресурси як Центру, так і радіо і телестудій міста. 
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 

 

12.11.2019              м. Запоріжжя № 654 

   
Про підготовку та проведення Всеукраїнськоївиставки-конкурсу із історико-
технічного стендового моделювання «Щит Батьківщини» 
 
 Відповідно до плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2018 № 1292, листа Українського державного центру позашкільної освіти  від 

04.11.2019 р. № 11-03 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу із 

історико-технічного стендового моделювання» з 05 до 07 грудня 2019 року, до Дня 

Збройних сил України, у м. Запоріжжі на базі  комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради відбудеться Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного 

стендового моделювання «Щит Батьківщини». 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Комунальному закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (Богданов С.М.) 

забезпечити організацію підготовки та проведення з 05 до 07 грудня 2019 року 

Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового моделювання 

«Щит Батьківщини» (далі – Виставка) згідно плану (додаток). 

2. Комунальному закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради                       (Кузнєцова Н.Г.) 

надати організаційно-методичну допомогу щодо проведення 06 грудня 2019 року 

урочистого відкриття Виставки. 

3. Комунальному закладу «Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Захисник» (Стрельников М.В.) забезпечити участь 

вихованців 06 грудня 2019 року в урочистому відкритті Виставки. 

4. Комунальним закладам Запорізької обласної ради: «Запорізький обласний 

центр туризму і краєзнавства, спортута екскурсій учнівської молоді» (Романчук О.П.) 

та «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» 

(Гончаренко Н.І.) забезпечити транспорт для перевезення учасників Виставки з 05 до 

07 грудня 2019 року (за окремим планом). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління Захарчука В.М. 

 

Директор Департаменту     Тетяна ОЗЕРОВА 

 
 

Лариса Чурикова  239 02 98, Сергій Богданов 236 10 59 
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Додаток 
         до наказу Департаменту 
         від 12.11.2019 
         № 654 

 
П Л А Н 

 
проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання «Щит Батьківщини» 
 

05-07 грудня 2019року 
м. Запоріжжя 

 
05 грудня 2019 року (четвер) 

 

08:00 – 11:00 – зустріч та трансфер учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу з історико-

технічного стендового моделювання «Щит Батьківщини» від залізничного 

вокзалу «Запоріжжя-1», автовокзалу м. Запоріжжя до Музею техніки авто-

мото клубу «Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

11:00 – 12:00 – реєстрація учасників виставки-конкурсу в Музеї техніки авто-мото клуба 

«Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

12:00 – 12:30 – трансфер учасників виставки-конкурсу від Музею техніки авто-мото клубу 

«Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) до місця поселення учасників 

(Хостел «Хорт», м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

12:30 – 14:00 – поселення учасників виставки-конкурсу (Хостел «Хорт», м. Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка, 63а) 

14:00 – 14:30 –  обід для учасників за місцем проживання (Хостел «Хорт», м. Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка, 63а) 

14:30 – 15:00 – трансфер учасників з Хостелу «Хорт» до Історико-культурного комплексу 

«Запорозька Січ», о. Хортиця 

15:00 – 16:00 – відвідування унікального Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ», 

о. Хортиця 

16:00 – 16:30 – трансфер учасників до Хостелу «Хорт» (м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 

63а) 

16:30 – 18:00 – вечірка друзів, розважальна програма, гра в пінг-понг (Хостел «Хорт»,                             

м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

18:00 – 18:30 – вечеря для учасників виставки-конкурсу в Хостелі «Хорт» (м. Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка, 63а) 

19:30 – 22:00 – вечірка друзів, презентація командної роботи делегацій за місцем проживання 

(Хостел «Хорт»,  м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

 

06 грудня 2019 року (п’ятниця) 

 

08:00 – 09:00 – сніданок учасників виставки-конкурсу за місцем проживання (Хостел «Хорт»,                             

м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

09:00 – 10:00 – від’їзд учасників виставки-конкурсу від хостелу «Хорт» до Музею техніки 

авто-мото клубу «Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

10:00– 10:30 – урочисте відкриття Всеукраїнської виставки-конкурсу з історико-

технічного стендового моделювання «Щит Батьківщини» (Музей 

техніки авто-мото клуба «Фаетон», м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

10:30 – 12:00 – екскурсія в Музеї техніки авто-мото клуба «Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. 

Виборзька, 8) 

12:00 – 13:00 –  обід для учасників виставки-конкурсу з пересувною армійською кухнею                    

(м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8)  
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13:00 – 14:00 – від’їзд від Музею техніки авто-мото клубу «Фаетон» до «Музею техніки 

Богуслаєва» (м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, 27А) 

14:00 – 16:00 – екскурсія у «Музеї техніки Богуслаєва» (м. Запоріжжя, вул. Фелікса 

Мовчановського, 27А) 

16:00 – 18:00 –  оглядова екскурсія м. Запоріжжя  

18:00 – 19:00 – вечеря для учасників виставки-конкурсу за місцем проживання (Хостел 

«Хорт», м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

19:00 – 21:00 – розважальна програма «У колі друзів» (Хостел «Хорт», м. Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка, 63а) 

 

07 грудня 2019 року (субота) 

 

08:00 – 08:30 – сніданок для учасників виставки-конкурсу за місцем проживання (Хостел 

«Хорт», м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 63а) 

08:30 – 09:00 – від’їзд учасників виставки-конкурсу від Хостелу «Хорт» до Музею техніки 

авто-мото клубу «Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

09:30 –  12:00 – робота учасників на виставці-конкурсі (Музей техніки авто-мото клубу 

«Фаетон» (м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 8) 

12:00 – 13:00 –урочисте закриття та церемонія нагородження учасників Всеукраїнської 

виставки-конкурсу з історико-технічного стендового моделювання 

«Щит Батьківщини» (Музей техніки «Фаетон»: м. Запоріжжя, вул. 

Виборзька, 8) 

після 13:00  – від’їзд учасників Всеукраїнської виставки-конкурсу з історико-технічного 

стендового моделювання «Щит Батьківщини» з Музею техніки авто-мото 

клубу «Фаетон» на залізничний вокзал «Запоріжжя-1» та автовокзал                        

м. Запоріжжя. 

 

Телефон контактної особи: (050)-558-17-28 (Тетяна Володимирівна Лісняк) 

 

 

 

 

 
Начальник відділу позашкільної, 
вищої освіти та інтернатних закладів                     Ігор ШПІРНИЙ 
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Програма проведення відкритого Всеукраїнського конкурсу-виставки  

з історико-технічного стендового моделювання 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
1.1 Популяризація масштабного моделізму, як виду технічної творчості молоді; 

1.2 Організація змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, пошук нових форм його 

проведення; 

1.3 Стимулювання творчого, інтелектуального та духовного розвитку, зростання 

технічної майстерності та задоволення творчої самореалізації; 

1.4 Подальший розвиток, популяризація та пропаганда науково-технічної творчості, 

стендових та науково-технічних гуртків; 

1.5  Національно-патріотичне виховання молоді. 

 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1.  Місце та строки проведення Конкурсу визначають відповідні організаційні комітети 

(далі – оргкомітети).  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ 

3.1.  Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу здійснює оргкомітет 

склад якого: 

на І етапі – затверджує керівник закладу позашкільної освіти незалежно від його 

підпорядкування, типу і форми власності; 

на ІІ етапі – затверджує районний (міський) орган управління освітою, орган 

управління освітою об’єднаних територіальних громад або заклад позашкільної освіти, 

визначений органом управління освітою; 

на ІІІ етапі – затверджує Міністерство освіти і науки,  департаменти (управління) 

освіти і науки обласних, Київської та  адміністрацій або заклад позашкільної освіти, 

визначений органом управління освітою. 

3.2.  Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Конкурсу покладається на 

оргкомітет та голову суддівської колегії відповідного етапу. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДДІВСТВА 

4.1 Організатори виставки-конкурсу визначають персональний склад суддівських бригад 

(за погодженням з головним суддею) та кандидатуру головного судді.  

4.2 В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники команд. 

4.3  Рішення зі суперечливих питань, що можуть виникнути під час проведення заходу 

виносить головний суддя за погодженням з директором Українського державного центру 

позашкільної освіти, або уповноваженою ним особою. 

4.4 Оцінку кожної моделі проводить суддівська колегія, яка складається з трьох суддів. 

Оцінки кожної моделі суддя підписує власноручно. Система підрахунку балів визначається 

головним суддею напередодні конкурсу;  

4.5 Якщо для оцінки представлена модель на підставці (у прозорому ковпаку), то вона 

може втратити бали у випадку важко доступності для огляду та обміру (за винятком діорам, 

віньєток і фігур); 

4.6 При огляді та обговоренні моделі, судді користуються тільки указкою; 

4.7 При виникненні суперечних ситуацій, пов’язаних із тлумаченням окремих положень 

даних правил, керівник команди має право звернутися до головного судді Конкурсу. При 

виникненні претензій до суддівства чи оцінки моделі, керівник команди має право подати в 

письмовому вигляді протест Головному судді Конкурсу, але не пізніше однієї години після 

підведення попередніх командних підсумків; 

4.8 Команди, або учасник чи суддя, які, яким-небудь чином порушують спортивну етику, 

буде відсторонений від подальшої участі у Конкурсі. Остаточне рішення приймається 

Головним суддею. 
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5. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ- ВИСТАВКИ ТА УМОВИ ЇХ ПРИЙОМУ 

5.1.  Учасниками І етапу Конкурсу є учні (вихованці, слухачі) закладів системи 

позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.  

5.2.  Команди для участі у ІІ та ІІІ етапах Конкурсу формують заклади позашкільної освіти, 

відповідальні за проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських  заходів, із числа переможців 

попереднього етапу цього заходу. 

5.3.  До участі у Конкурсі запрошуються команди, що отримали виклик від оргкомітету 

відповідного етапу.  

5.4.  Кількість команд від однієї адміністративно-територіальної одиниці, їх чисельний 

склад, вік учасників визначає оргкомітет відповідного етапу. 

5.5.  До Виставки-конкурсу допускаються команди, які підтвердили свою участь не 

пізніше, як за один тиждень до початку заходу. 

Попередні заявки команд на участь у Виставці-конкурсі подаються на електронну адресу 

(додається в листі-виклику). 

Попередня заявка може бути скоригована керівником команди в термін не пізніше, як за 

один тиждень до початку виставки. 

5.6.  До складу делегації входять 7 осіб: п’ять учасників до 17 років (включно), тренер-

керівник, який несе відповідальність за життя та здоров’я членів команди та суддя. При 

підрахуванні командного заліку командою вважається якщо у складі є не менше 3 учасників 

конкурсу. 

5.7.  Конкурсні моделі представляє автор, в разі неможливості присутності особисто, автор 

може передоручити представляти модель від свого імені довіреній особі. 

5.8.  Кожен учасник виставки-конкурсу вважається таким, який погодився на всі умови її 

проведення і зобов’язаний їх виконувати. У разі порушення учасником Умов проведення 

виставки-конкурсу він виключається з числа її учасників і може бути допущеним до участі 

тільки за згодою організаторів. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Для реєстрації участі в Конкурсі необхідно подати наступні документи: 

6.1 заявка (додаток 1); 

6.2  свідоцтво про народження учасника Конкурсу (або паспорт); 

6.3  учнівський (студентський квиток); 

6.4 медична довідка-дозвіл на знаходження у дитячому колективі (на кожного 

учасника); 

6.5. Учасники конкурсу повинні представити технічну документацію на моделі і 

діораму: 

            -    паспорт моделі (додаток №8) 

-  складальні інструкції з набору; 

-  фотографії; 

-  габаритні розміри в метричній системі; 

-  схему фарбування конкретного прототипу, відео матеріали, матеріали періодичних 

видань. 

Всі зміни та доповнення моделі повинні бути підтверджені документально.  

        Без надання технічних документів учасник до заліку не допускається. 

 

7. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

7.1 Конкурс проводиться в командному та особистому заліках. 

Особисто-командна першість по номінаціям моделей: 

1. Авіація (1:144; 1:72; 1:48); 

2. Автотехніка (1:72; 1:48; 1:35); 

3. Бронетехніка (1:72; 1:48; 1:35); 

4. Артилерія (1:72; 1:48; 1:35); 

5. Фігури (1:48; 1:35; 1:16; 1:24); 
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6. Діорами, віньєтки (1:72; 1:48; 1:35); 

7. Флот (згідно правил ФСССУ); 

8. Паперові моделі (авіація; авто-, бронетехніка; архітектура та інше); 

9. Космос 

10. «Каракатиця» (фентезі) 

11. Залізничний транспорт 

12. «Збройні сили України» - моделі, що були або є на озброєнні Збройних сил 

України. 

 

Організаційний комітет може знімати (добавляти) масштаби моделей в номінаціях, 

виходячи із аналізу попередніх заявок від команд. 

 

7.2 кожна із моделей має бути виставлена тільки в одній конкурсній категорії; 

7.3  В категоріях моделі поділяються на масштабні групи за наявності 5-ти моделей не 

менше ніж від 3-х учасників з різних команд. 

7.4  До категорії «Каракатиця» відносяться моделі - фантазії, виготовлені за 

стендовими технологіями. 

7.5  До участі у конкурсі допускаються не більше 3-х моделей від одного учасника в 

одній категорії. 

7.6  На виставку кількість робіт не обмежена. 

7.8  Заявлені на Конкурс моделі проходять кваліфікаційний відбір в особистому 

заліку. 

7.9  Оцінка моделей проходить згідно з оціночними листами (додатки №2-№7). 

7.10  Одну ту саму модель виставляти в двох і більше номінаціях забороняється: 

(наприклад, якщо модель літака виставляється в категорії «Авіація», то ця модель не може 

брати участь в категорії «Діорама»); 

7.11  Композиції, заявлені на Конкурс у категорії «Діорама», оцінюють як одне ціле і 

моделі з неї не знімаються для участі в іншій  категорії. 

 

8. МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОДЕЛЕЙ  

 

            8.1  Моделі діляться на класи або групи і перевіряються. Вони повинні бути 

виставлені так, щоб одна не закривала іншу.  

            8.2  При розбіжностях у визначенні класу або групи питання визначення вирішується 

головним суддею.  

            8.3  Комісія з оцінки моделей проводить закриту нараду під керівництвом головного 

судді. Ця нарада проводиться з метою вироблення єдиної інтерпретації правил, а також 

способу дій у сумнівних випадках. У разі розбіжності право вирішення надається головному 

судді.  

            8.4  Після цієї наради комісія перевіряє моделі відповідного класу і складає для себе 

загальне уявлення про всі моделі які підлягають перевірці.  

8.5  Слід звернути увагу на те, що при проведенні замірів не слід торкатися моделі, 

щоб уникнути її можливих пошкоджень.  

            8.6  Кожен член комісії оцінює самостійно і незалежно від інших членів представлені 

моделі, відповідно до специфічних для даного класу критеріям.  

            8.7  Судді з екстремально протилежними оцінками повинні заново зробити оцінку і їх 

оцінки не повинні відрізнятися від середнього значення більш ніж на 5 баллів. 

8.8  Для отримання остаточної оцінки моделі, обчислюється середнє значення оцінок 

моделі суддями комісії, які є кінцевим результатом. Секретар заносить оцінки моделі в 

суддівський список, зачитує результати і оголошує кінцевий бал моделі.  

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

9.1. Визначення особистої першості 
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9.1.1 Особиста першість визначається за кращим результатом в номінації (в кожній  

масштабній групі); 

9.1.2 нагородження в категорії, в якій брали участь три та менше моделей, 

проводитися тільки за перше місце, якщо модель набрала не менше 75 балів. 

 

9.2 Визначення командної першості  

9.2.1. Командна першість визначається за сумою кращих результатів набраних в 6 

різних номінаціях моделей . Для визначення балів у командний залік учасникові, що зайняв 

перше місце, нараховується 200 балів. Іншим учасникам бали нараховуються за формулою: 

Б = (200хРо)/Рл 

Де: Б – бали оцінюваної моделі; Ро – результат оцінюваної моделі; Рл – результат 

переможця. 

 

9.3 Нагородження переможців 

9.3.1 Команда-переможець нагороджується Кубком та дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

9.3.2 Команди-призери нагороджуються дипломами Українського державного 

центру позашкільної освіти. 

9.3.3 Переможці Конкурсу, які посіли призові місця в окремих категоріях моделей, 

нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

9.3.4 Керівники команд-призерів нагороджуються грамотами Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

9.3.5 3а рішенням організаторів окремо можуть бути відзначені учасники Конкурсу ( 

за тематичну спрямованість робіт, кращу колекцію, глядацькі симпатії та ін.). 

 

10.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

10.1 Відповідальність за безпеку під час проведення виставки-конкурсу 

покладається на організаційний комітет. 

10.2.1  Відповідальність за виконання Умов проведення виставки-конкурсу та вимог 

безпеки життєдіяльності членів делегованих груп несуть її керівники. 
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Додаток № 1 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському конкурсі-виставці учнівської молоді з історико-технічного 

стендового моделювання (м. Запоріжжя, 05-07.12.2019 р.) 

_______________________________________________________________________ 

(назва організації) 

 

№ 

п/

п 

 Клас моделі і 

назва роботи 

 

Прізвище та ім'я 

учасника 

 

 

 

Дата, рік 

народження 

Мобільний 

телефон 

Домашня 

адреса 

Довідка від 

лікаря 

(печатка) 

 

 

1       

2       

3       

4       

 

Керівник команди 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, телефон) 

Суддя________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

М.П.         Директор                                                                                                             
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Додаток № 2 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (автобронетанкова техніка) 

максимальна оцінка 100 балів 

 

№ Що оцінюється МО 
І 

суддя 

ІІ 

суддя 

ІІІ 

суддя 

1 

Виконання   

 Оцінка якості технічного моделебудування, 

якість склеювання , обробки матеріалів, чистота 

поверхонь і забарвлення, ходова, деталювання 

кабін. Фарбування, зовнішній камуфляж. 

Розпізнавальні, тактичні знаки, технічні написи. 

Сліди впливу оточуючого середовища та 

експлуатації 

50    

2 

Загальне враження від моделі.  
Геометрія, взаєморозташування деталей. 

Відповідність моделі до креслень, світлин. 

Спеціальні ефекти 

20    

3 

Об'єм  

Оцінка загального обсягу роботи з виготовлення 

моделі. Реконструкції і доповнення 

розглядаються з позитивної точки зору. При 

оцінці враховуються складність і додатковий 

час витрачений на доопрацювання моделі   

20    

4 

Відповідність  

Повнота всіх деталей відповідно до 

документами (копії інструкцій по збірці і т.п.) , 

які були в розпорядженні творця моделі . 

Перевірка правильності вибору тонів при 

додатковому нанесенні фарб. Зовнішній вигляд 

дерева, металів, тканин при використанні 

додаткових матеріалів 

10    

5 ПІДСУМОК 100    

 

 

Суддівська бригада ___________________ ___________________ ________________ 

Головний суддя _______________________________ 
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Додаток № 3 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (папір) 

максимальна оцінка 100 балів 

 

№ Що оцінюється МО 
І 

суддя 

ІІ 

суддя 

ІІІ 

суддя 

1 

Виконання   

 Оцінка якості техніки моделебудування, 

акуратності форм і поверхонь , а також 

обробка кромок зрізів і використання 

додаткових матеріалів. 

50    

2 

Загальне враження від моделі.  

Геометрія, взаєморозташування деталей. 

Відповідність моделі до креслень, світлин. 

Спеціальні ефекти 

10    

3 

Об'єм  

 Оцінка загального обсягу роботи з 

виготовлення моделі . Реконструкції і 

доповнення розглядаються з позитивної 

точки зору. Прийняття до уваги час 

витратних робіт , підтверджених ступенем 

складності, а також доповненнями в 

документах. 

20    

4 

Відповідність  

Наявність всіх деталей згідно документації 

(копії складальних інструкцій, монтажні 

схеми тощо), які були в розпорядженні 

творця моделі  

Перевірка правильності вибору тонів при 

додатковому нанесенні фарб. Зовнішній 

вигляд дерева, металів, тканин і снастей при 

використанні додаткових матеріалів. 

Допустиме недотримання масштабу по 

довжині і ширині моделі не оцінюється 

20    

5 ПІДСУМОК 100    

 

 

Суддівська бригада ___________________ ___________________ ________________ 

Головний суддя _______________________________ 
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Додаток № 4 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (діорама) 

максимальна оцінка 100 балів 

 

№ Що оцінюється МО 
І 

суддя 

ІІ 

суддя 

ІІІ 

суддя 

1 

Виконання  

Виконання рельєфу місцевості. Розміщення 

на предметній площині рельєфу, діючих осіб, 

предметів (композиція) Акуратність 

фарбування роботи. Якість виконаного фону 

(пейзаж, панорама, батальна дія.) Старанність 

виконання споруд, огорожі архітектурних та 

саперних споруд 

40    

2 

Загальне враження від діорами.  
Відповідність масштабу техніки, дійових 

осіб, місцевості та ін. Спеціальні ефекти. 

Ілюзорність непомітного переходу макету та 

заднього фону  

20    

3 

Об'єм  

Наповненість простору дією, предметами, які 

відповідають відтвореному часу. Насиченість 

деталями (трава, кущі, дерева та ін). 

Насиченість додатковими деталями 

20    

4 

Відповідність  

Виконання моделей і акуратність, 

відповідність часу  

20    

5 ПІДСУМОК 100    

 

 

 

Суддівська бригада ___________________ ___________________ ________________ 

 

Головний суддя _______________________________ 

 

 

Макети представлені в діорамі повинні відповідати вимогам до стендових моделей 
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Додаток № 5 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (авіація) 

максимальна оцінка 110 балів 

№ Що оцінюється МО 
І 

суддя 

ІІ 

суддя 

ІІІ 

суддя 

1 

Виконання   

Виготовлення планера моделі, якість 

склеювання , обробки матеріалів , чистота 

поверхонь і забарвлення, деталювання кабін. 

Фарбування, зовнішній камуфляж. 

Розпізнавальні, тактичні знаки, технічні 

написи. Сліди впливу оточуючого 

середовища та експлуатації. Шасі. Озброєння 

та спец.обладнання. Силові пристрої 

(движителі, двигуни) 

50    

2 

Загальне враження від моделі.  
Геометрія, взаєморозташування деталей. 

Відповідність моделі до креслень, світлин. 

Спеціальні ефекти 

10    

3 

Відповідність 

Відповідність до креслень, світлин, взаємне 

розташування деталей. Геометрія 

20    

4 

Об'єм  

 Оцінка загального обсягу роботи з 

виготовлення моделі . Реконструкції і 

доповнення розглядаються з позитивної 

точки зору. При оцінці враховуються 

складність і додатковий час витрачений на 

доопрацювання моделі . Конверсії та 

саморобки 

20    

5 Підсумок 100    

 

 

Суддівська бригада ___________________ ___________________ ________________ 

 

 

Головний суддя _______________________________ 
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 Додаток № 6 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (масштабні фігури) 

максимальна оцінка 100 балів 

 

 

 

 

Кретерій оцінки 

Максимальний 

бал 
І 

суддя 

ІІ 

суддя 

ІІІ 

суддя 

1 

 
Враження 

Загальне враження та історична достовірність, 

Фарбування. Пропорції та динаміка. 

Саморобка, конверсія, доробка 

30    

 

2 

 

Виконання  

Акуратність зборки. Обробка місць склеювання 

і швів, обробка деталей.  

Фарбування, тонування, малювання обличчя. 

40    

3 

 
Відповідність 

Озброєння, амуніція, відповідність прототипу 

Перевірка правильності вибору тонів при 

додатковому нанесенні фарб. Зовнішній вигляд 

дерева , металів , тканин. Документація, 

інструкція до зборки 

30 

 

 

 

  

4 Підсумок  100    

 

 

Суддівська бригада ___________________ ___________________ ________________ 

Головний суддя _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 Додаток № 7 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

 

ОЦІНОЧНИЙ лист (флот) згідно правил ФСССУ 

максимальна оцінка 100 балів 

 
С-1 Моделі гребних 

(веслових) і 

парусних суден С-2 

Моделі суден з 

мотором С-3 Моделі 

установок, деталей 

кораблів, портового 

обладнання, 

устаткування 

верфей, діорами і 

сценарії 

 С-4 Мініатюрні 

моделі класів з С-1 

по С-3 в масштабі 

1:250 і менше 

С-5 

Моделі в пляшках 

С6 

пластикові моделі 
С-7 

Картонні і паперові 

моделі 

Виконання –  50 

балів 
Оцінка технічного 

виконання і якості 

моделі, точність 

форм, зовнішній 

вигляд поверхні і 

передача фарб 

Виконання - 50 балів 

Оцінка виконання , 

якості нанесення фарби 

і монтажу 

 

Виконання - 50 

балів 

- Оцінка якості 

технічного 

моделебудування, 

якість склеювання , 

обробки матеріалів , 

чистота поверхонь і 

забарвлення . 

Виконання - 50 

балів 

- Оцінка якості 

техніки 

моделебудування е 

, акуратності форм і 

поверхонь , а також 

обробка кромок 

зрізів і 

використання 

додаткових 

матеріалів. 

Враження. 10 балів 

Оцінка загального 

враження і 

зовнішнього 

вигляду моделі 

Ступінь труднощі - 20 

балів 

Оцінюється складність 

застосовувалася 

техніки конструювання 

щодо форми ємності і 

діаметра отвору , а 

також числа кораблів 

та обсягу декорації. 

Ступінь труднощі на 

підставі наданої 

документації. 

Враження - 20 

балів 

- Оцінка зовнішньої 

чистоти моделі та її 

впливу. Обробка 

місць склеювання і 

швів , обробка 

деталей і такелажу, 

а також враження 

від забарвлення 

Враження - 10 

балів 

- Оцінка зовнішньої 

чистоти моделі а 

також забарвлення, 

обробки зрізів і 

виготовлення 

такелажу. 

 

Об'єм. 20 балів 

Оцінка загального 

обсягу роботи з 

виготовлення 

моделі. 

Реконструкції та 

Реальність 

виконання - 20 балів 

Оцінюється оптично 

правильне враження 

від загальної картини і 

художнього 

Об'єм - 20 балів 

- Оцінка загального 

обсягу роботи з 

виготовлення 

моделі . 

Реконструкції і 

Об'єм - 20 балів 

- Оцінка загального 

обсягу роботи з 

виготовлення 

моделі . 

Реконструкції і 
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доповнення повинні 

враховуватися 

позитивно. 

Прийняття до уваги 

час витратних робіт 

з урахуванням 

ступеня складності. 

оформлення , вибір 

фарби і різних 

матеріалів , 

використання наявного 

простору 

доповнення в класі 

С- 6 розглядаються 

з позитивної точки 

зору. При оцінці 

враховуються 

складність і 

додатковий час , 

витрачений на 

доопрацювання 

моделі 

 

доповнення в класі 

С- 7 розглядаються 

з позитивної точки 

зору. Прийняття до 

уваги час витратних 

робіт , 

підтверджених 

ступенем 

складності , а також 

доповненнями в 

документах. 

Відповідність 

документації 20 

балів 

Перевіряється 

точність 

дотримання 

масштабу з 

урахуванням 

допустимих 

відхилень. Повна 

наявність всіх 

деталей, згідно 

техдокументації, яка 

була у 

розпорядженні 

моделіста. 

Перевірка 

правильності 

обраного тона 

забарвлення, а 

також враження від 

матеріалів без 

фарбування, як то 

дерево, метал, 

такелаж і т.п. 

Відповідність 

документації - 10 

балів 

Оцінка представленої 

творцем моделі ( 

учасником) 

документації про 

кораблі або кораблях , 

декорації і техніки 

виконання " 

вбудовування в 

пляшку ", включаючи 

замітки і особисті 

ескізи. 

Фотодокументування 

всього процесу роботи 

оцінюється позитивно 

Відповідність - 10 

балів 

Повнота всіх 

деталей відповідно 

до документами 

(копії інструкцій по 

збірці і т.п.) , які 

були в 

розпорядженні 

творця моделі. 

Перевірка 

правильності 

вибору тонів при 

додатковому 

нанесенні фарб. 

Зовнішній вигляд 

дерева , металів , 

тканин і снастей 

при використанні 

додаткових 

матеріалів. 

Допустиме 

недотримання 

масштабу по 

довжині і ширині 

моделі не 

оцінюється 

Відповідність - 20 

балів 

 Наявність всіх 

деталей згідно 

документації (копії 

складальних 

інструкцій, 

монтажні схеми 

тощо) , які були в 

розпорядженні 

творця моделі . 

Перевірка 

правильності 

вибору тонів при 

додатковому 

нанесенні фарб. 

Зовнішній вигляд 

дерева, металів, 

тканин і снастей 

при використанні 

додаткових 

матеріалів. 

Допустиме 

недотримання 

масштабу по 

довжині і ширині 

моделі не 

оцінюється  
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   Додаток № 8 

до Програми проведення Всеукраїнського  

конкурсу-виставки з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

 

 

 

Керівник команди              ____________________________________________   _________ 

                                                            ПІБ          підпис            

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ МОДЕЛІ З ІСТОРИКО ТЕХНІЧНОГО СТЕНДОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Команда:                                                              Прізвище Ім’я                                                         

Вік 

НОМІНАЦІЯ 

Авіація____       Автотехніка____        Бронетехніка____        Артилерія____       Фігури____      

Діорами, віньєтки____       Флот____    Паперові моделі____      Космос____    

 «Каракатиця» (фентезі)____     Залізничний транспорт____   «Збройні сили України»____ 

МАСШТАБ 

1:144        1:72     1:48        1:35        1:24      1:16      інший 

Назва моделі Виробник 

Модель з коробки:        так         ні 

Модель з доробками (всі доробки повинні бути підтверджені документально) 

Короткий опис доробок 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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У виставці-конкурсі  взяли участь 20  команд  (88 учасників) з Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Житомирської, 

Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької.  

На   захід було представлено 280 моделей за  наступними   номінаціями:  

«Авіація» - 50 моделей;  

«Автотехніка» - 31 модель;  

«Артилерія» - 14 моделей;  

«Бронетехніка» - 48 моделей; 

«Віньєтки» - 12 моделей; 

«Діорами» - 9 моделей;    

«Залізнична техніка» - 8 моделей;    

«Збройні сили   України» - 9 моделей;  

«Космос» - 4 моделі;  

«Паперові моделі» - 32 моделі;  

«Флот» - 39 моделей;  

«Фентезі» - 6 моделей;  

«Фігури» - 18 моделей. 
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Відкрила свято Т. Я. Озерова, директор департаменту освіти і науки Запорізької 

державної адміністрації: 

 
          «Історія науково-технічної творчості учнів в 

Запорізькій області нараховує вже майже 75 років – у 

1946 році було створено Запорізьку обласну станцію 

юних техніків. І основою її стали саме модельні гуртки: 

– авто-, авіа-,– судно моделювання, а також  

короткохвильового та ультра хвильового зв’язку, 

радіопеленгації, радіо конструювання тощо. Всі вони 

мали за мету військово-патріотичне виховання учнів -  

такі були часи.  

На зломі епох – у 1990 році – станція юних техніків 

була перетворена на перший в Україні «Запорізький 

обласний Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді».  І назву йому дали не абияку - «Грані», маючи 

на увазі його багатогранність. Були відкриті додатково 

гуртки інженерного та наукового напряму: промислова електроніка, робототехніка, 

винахідництво та раціоналізація, інформатика та програмування, архітектура і дизайн, 

гідроархеологія,  аквабіотехніка тощо. Тоді ж при Центрі «Грані» було створено і 

Малу Академію наук. Головним завданням закладу стало – виховання майбутньої 

інженерної та наукової еліти України. Центр НТТУМ «Грані» як обласний заклад 

позашкільної освіти також завжди підтримував, організовував і координував роботу 

за цим напрямом і в інших закладах освіти Запорізької області, проводив обласні 

масові заходи за цим напрямом. 

Але ніколи ми не забували і про розвиток гуртків моделювання як наріжного 

каменю технічної творчості і, головне, як  підґрунтя для патріотичного виховання 

молоді. Конструюючи моделі ракет, літаків, суден, автомобілів учні вивчають і  

історію вітчизняного судноплавства, авіації, космонавтики, авто виробництва тощо.  

І сьогодні тут зібрались «вершки» моделістів України – учнівська молодь, яка не 

лише вивчає багаторічну історію нашої  Батьківщини, але і втілює її в цих моделях,  я 

не побоюсь цього слова - унікальних витворах мистецтва! І назва яка виставки – 

«Щит Батьківщини» і день який – День Збройних сил України! Все це дуже 

символічно! 

Перемог, успіхів та наснаги вам хлопці та дівчата!» 

 
На свято відкриття виставки-конкурсу були запрошені керівники Запорізьких 

військових частин – їм були вручені подарунки для воїнів від учнів Запорізької 

області.  

 

За результатами Всеукраїнської виставки-конкурсу в командній першості 

перемогу здобули: 
І місце – Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

ІІ місце – Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Нововолинської міської ради Волинської області; 

ІІІ місце –  Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Луцька.  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Н А К А З 

 
14.12.2018р. м. Київ № 12-03 

 
Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу із 

історико-технічного стендового 

моделювання 

 

 

Відповідно до пункту 116 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого наказом 

МОН від 04.01.2018 № 12, з 12 по 14 грудня 2018 року у м. Хмельницький на базі 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва відбулася Всеукраїнська 

виставка-конкурс із історико-технічного стендового моделювання. 

У заході взяли участь 12 команд (32 учасника та 12 керівників команд) з: 

Волинської (2), Вінницької, Житомирської (2), Закарпатської, Київської, 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької (2) областей та міста Києва. На 

Всеукраїнської виставці-конкурсі із історико-технічного стендового моделювання 

було представлено 230 моделей. 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-

технічного стендового моделювання: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

2. Нагородити переможців у номінаціях стендових

 моделей дипломами відповідних ступенів: 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:48): 

I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Дацевича Євгена, вихованця КЗПО «Обласний центр дитячої та 
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юнацької творчості Житомирської обласної ради» ; 

III місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:48): 

I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Тітова Станіслава, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді; 

III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:72): 

I місце – Лобанова Андрія, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради»; 

II місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького

 палацу творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Авіація»(масштаб 1:144): 

I місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації; 

II місце – Пилипчука Олексія, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

III місце – Задорожного Максима, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Авіація гелікоптери»(масштаб 1:72): 

I місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

III місце – Грішанова Даніїла, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради». 

у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:35): 

I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Дмитрієнка Михайла, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Задорожного Максима, вихованця вихованця Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Пасєку Станіслава, вихованця Нововолинської загальноосвітньої школи I-

III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області. 
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у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:72): 

I місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

II місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

III місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка»(масштаб 1:35): 

I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Пасєку Станіслава, вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської 

області; 

II місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка»(масштаб 1:72): 

I місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської 

області; 

II місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Кравчука Владислава та Томашуна Олексія, вихованців 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Артилерія»(масштаб 1:35): 

I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

III місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

III місце – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 
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у номінації «Артилерія»(масштаб 1:72): 

I місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мурару Олександра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

III місце – Яцьківського Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Залізнична техніка»: 

I місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Дрозда Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

III місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Лобанова Андрія, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 Харьківської 

міської ради». 

у номінації «Збройні Сили України»: 

I місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

II місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Грішанова Даніїла, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради»; 

III місце – Лисак Марію, вихованку КЗ « Броварський районний центр дитячої та 

юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Космос»: 

I місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської 

області; 

II місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

III місце – Дацевича Євгена, вихованця КЗПО «Обласний Центр дитячої та 

юнацької творчості» Житомирської обласної ради». 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:16): 

I місце – Михайловску Марію, вихованку Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

II місце – Михайловску Марію, вихованку Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

III місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Українського державного 

центру позашкільної освіти. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:35): 

I місце – Дрозда Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 
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облдержадміністрації; 

II місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

III місце – Поперечнюка Дмитра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:48): 

I місце – Лисак Марію, вихованку КЗ «Броварський районний центр дитячої 

та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

II місце – Лавріненко Дарину, вихованку КЗ «Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Фентезі»: 

I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мевха Максима, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої та 

юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

III місце – Кулебу Артема, вихованця Нововолинської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області. 

у номінації «Флот підводний»: 

I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

III місце – Клімашка Дениса, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у номінації «Флот»: 

I місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

III місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Паперові моделі»: 

I місце – Котовича Деніса, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

II місце – Грома Максима, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді; 

III місце – Дацевича Дмитра, вихованця КЗПО «Обласний Центр дитячої та 

юнацької творчості Житомирської обласної ради». 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання: 

Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртка Центру науково- технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 
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облдержадміністрації; 

Костюка Дениса Володимировича, керівника гуртка Кам’янець- Подільського центру 

дитячої та юнацької творчості; 

Гаркавенка Юрія Володимировича, керівника гуртка Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового моделювання: 

Колективу Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (директор Гончарук Г.М.); 

Колективу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва (директор Пилипак 

М.М.); 

Колодніцький Ганні Анатоліївні, методисту Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство Всеукраїнської 

виставки-конкурсу із історико-технічного стендового моделювання: 

- Гаркавенку Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

- Сорочинському Артуру Миколайовичу, керівнику колегії судій з 

судномоделізму Хмельницької області; 

- Красовському Сергію Миколайовичу, керівника гуртка Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

- Барону Володимиру Степановичу, керівнику гуртка КЗ «Станція юних 

техників №3 Харківської міської ради»; 

- Костюку Денису Володимировичу, керівнику гуртка Кам’янець- 

Подільського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Ляшуку Михайлу Леонідовичу, керівнику гуртків історико-технічного 

стендового моделювання та трасового автомоделювання Володимир- Волинського 

центру позашкільної освіти; 

- Морозу Валерію Петровичу, керівнику гуртка КЗ «Броварський райнний 

центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

- Музичуку Андрію Онуфрійовичу, керівнику судномодельного гуртка 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та 

молоді Волинської облдержадміністрації; 

- Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Шафікову Михайлу Рамілійовичу, керівнику гуртка Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

 

Директор Г. А. Шкура 
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На завершення заходу відбулося його урочисте закриття та нагородження 

переможців і призерів виставки-конкурсу. 
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Завдяки спонсорській допомозі Спілці вірмен Запорізької області, приватному 

підприємцю, представнику фірми Italeri в Україні Ю. Кисіль (м. Львів), фірмам: 

«Бумажное моделирование» (м.Херсон), «Дом бумаги» (м.Хмельницький),  «ІСМ» (м. 

Київ), «МикроМир» (м. Дніпро), «Masrer Box LTD» (м. Дніпро), кожен учасник та 

призер отримав цінний подарунок – набір для стендового моделювання, який в 

подальшому сприятиме ефективному розвитку юних моделістів. 

Колектив Запорізького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» висловлює слова подяки спонсорам, які не байдужі до дитячої 

творчості, активно підтримують талановитих дітей та надали цінні подарунки. 

Українським державним центром позашкільної освіти оголошено Подяки за 

вагомий внесок в організацію та проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу:  
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 директору Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної 

адміністрації Озеровій Тетяні 

Ярославівні; 

 

 
  

  

 

 методисту комунального закладу 

«Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради Чуриковій 

Ларисі Василівні.  

 

  
 

 

 

Організаторам:  

 

  



40 
 

 директору Запорізького 

обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані»  

Богданову Сергію Миколайовичу,  

 

 
  

  

 

 заступнику директора з навчально-

виховної роботи Арутюняну Володимиру 

Едуардовичу;  
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 завідувачці організаційно - 

масового відділу Лісняк Тетяні 

Володимирівні, 

 

 
  

  

 

 завідувачу спортивно-технічного 

відділу Люльченко Ігорю Петровичу.  

 

  
Директорам комунальних закладів: «Матвіївська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради Гончаренко Наталі Іванівні, 

«Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної 

ради Кочкіній Ірині Іванівні, «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради Кузнєцовій Наталії 
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Григорівні, «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради Романчуку Олександру Павловичу. 

Оголошені подяки:  директору Запорізького Національного заповідника «Хортиця» 

Остапенко Максиму Анатолійовичу; голові Спілки Вірмен Запорізької області 

Саргсяну Арташесу Аветіковичу;  директору та співробітнику Запорізького Музею 

ретро авто-мототехніки «Фаетон» Позняку Дмитру Юрійовичу та Мушеру Семену 

Ісааковичу. 
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Організаторами заходу для учасників була підготовлена цікава і пізнавальна 

розважальна програма: оглядова екскурсія містом Запоріжжя, екскурсія Музеєм 

техніки Богуслаєва, відвідування унікального історико-культурного комплексу 

«Запорозька Січ» та музею судноплавства на о. Хортиця. Кожного вечора  за місцем 

проживання – у хостелі «Хорт» - учасники мали змогу пограти та позмагатися у теніс. 

Проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного 

стендового моделювання «Щит Батьківщини» дало можливість популяризувати 

технічну творчість, масштабний моделізм серед  дітей, а також популяризувати свято 

Дня Збройних сил України. Юним моделістам виставка дала можливість   

похизуватися своїми кращими моделями, показати свою майстерність та знання в 

стендовому моделюванні, а також довести, що вони справжні профі в даному напрямі. 
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